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Voorwoord
Het seizoen zit er op, de kampioenen vieren feest en de degradanten treuren. PSV is
dit jaar in een spannende slotfase van de competitie kampioen geworden omdat Ajax
de punten liet liggen bij De Graafschap. Mijn cluppie PEC Zwolle heeft zich keurig
gehandhaafd en mocht nog meedoen aan de play-offs. Maar tegen Utrecht konden
ze geen potten breken. Cambuur is gedegradeerd. De andere degradant zou De
Graafschap zijn, maar door de ontwikkelingen rond FC Twente (die club zou moeten
degraderen naar de Jupiler League) is hierover nog geen duidelijkheid. FC Twente is
in beroep gegaan en de uitspraak is op het moment dat ik dit schrijf nog niet bekend.
Al met al een slechte zaak voor het voetbal. Sparta is terug in de Eredivisie en ook
Go Ahead Eagles is via de nacompetitie terug.
Ook voor ons scheidsrechters is het seizoen klaar en kunnen we ons opmaken voor
een fijne vakantie. Wellicht moeten sommigen nog fluiten op een toernooi in de regio.
Waar de scheidsrechters en assistenten nog wel spannend naar uitkijken is de
beslissing omtrent de plaatsing voor het nieuwe seizoen. Dit alles komt door de
nieuwe piramide opbouw. Ook kennen we straks een Tweede en Derde Divisie.
Daarnaast hebben we recentelijk vernomen dat er ca. 90 spelregelwijzigingen
komen. Nadere informatie vanuit de KNVB zal binnenkort ongetwijfeld komen.
De trainingsgroepen Emmeloord en Kampen hebben het seizoen afgesloten met een
gezellig etentje. Eind augustus/begin september zullen we bekend maken wanneer
de trainingen weer beginnen.
Helaas heeft de SZO ook dit jaar weer moeten afzeggen voor het veldvoetbaltoernooi in juni van onze zustervereniging Zutphen. Er waren te weinig spelers om mee
te doen en dat vind ik erg jammer. Blijkbaar zijn wij niet in staat om als grote
vereniging dertien à veertien mensen bij elkaar te krijgen. Om niet op het laatste
moment te moeten afzeggen hebben wij tijdig moeten beslissen om wel of niet mee
te doen. Helaas is dit dus negatief uitgevallen.
Op 26 mei jl. zijn 12 scheidsrechters actief geweest op een groot schoolvoetbaltoernooi in Zwolle. Onder de naam Special Heroes deden 33 zeventallen mee aan
dit toernooi dat werd gehouden op de Sportcampus De Pelikaan te Zwolle. Vanuit
alle hoeken van het land deden scholen voor speciaal onderwijs mee. Dankzij een
prima organisatie en ook een strak tijdschema kon dit toernooi tegen de klok van
13.15 uur worden afgesloten. De organisatie dankte de Scheidsrechtersvereniging
Zwolle en omstreken voor hun ondersteuning. Gezegd dient te worden dat ook wij
als scheidsrechter een fijn toernooi hebben gehad. Ik wil de scheidsrechters die zich
die dag beschikbaar hebben gesteld vanaf deze plaats nog hartelijk bedanken.
Klasse!
Voor het overige verwijs ik jullie naar de bestuursmededelingen.
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Voor ons betekent het dat wij met de caravan richting Frankrijk gaan en daar via de
schotel het EK-voetbal gaan volgen. Alleen moet ik nog een land uitzoeken die wij
kunnen supporten. Ik denk dat wij onze zuiderburen maar eens volgen.
Tot ziens in het nieuwe seizoen!
Hans van der Veen, voorzitter SZO.
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Allen van harte gefeliciteerd en namens het bestuur nog
vele jaren toegewenst in een goede gezondheid.

Bestuursmededelingen

Hier volgen weer de gebruikelijke mededelingen uit het bestuur, na de JADV van
COVS District Oost van 25 april jl., de bestuursvergadering van 26 mei jl. en de
Jaarlijkse Algemene Vergadering van COVS Nederland van 28 mei 2016.
Gelukkig hebben we de laatste tijd weinig aandacht hoeven te besteden aan Lief- en
Leed binnen onze vereniging. Natuurlijk krijgen scheidsrechters ook na een lang seizoen te maken met blessures en kleine pijntjes. Maar verder kenden we binnen onze
vereniging weinig tegenslag.
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daarbij behorende taakverdeling en taakomschrijving(en) aangepast aan de situatie
na de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2016. Daarnaast is het bestaande
Lief- en Leedbesluit van 19 augustus 2009 aangepast aan de tegenwoordige tijd en
gecombineerd met enkele reeds bestaande besluiten en zijn er enkele nieuwe regels
toegevoegd. Alle voorgaande besluiten zijn hiermee komen te vervallen. Binnenkort
zal dit nieuwe Lief- en Leedbesluit, nadat deze door de secretaris is aangepast, op
de website worden geplaatst. Eén van de nieuwe besluiten is o.a. de vergoedingen
van de trainers van de trainingsgroepen Emmeloord en Kampen. Deze personen
krijgen in het vervolg € 40,= per seizoen. De trainers moeten de training iedere keer
voorbereiden, ze moeten er altijd zijn, zodat het niet vrijblijvend is. Bovendien kost
het hen hun eigen training, want je kunt zelf niet altijd voor de volle 100 % met de
groep meetrainen. Het is in het vervolg de bedoeling, dat deze vergoeding op de
Algemene Ledenvergadering in maart aan de trainers wordt uitgereikt. Het bestuur
moet nog even kijken, hoe en wanneer de bijdrage dit seizoen aan deze personen
wordt overhandigd, aangezien de Algemene Ledenvergadering reeds is geweest.
Daarnaast ontvangen alle vrijwilligers van de SZO - de lijst wordt ieder jaar door het
bestuur bepaald - rondom Kerst en de Jaarwisseling een attentie. Elk jaar wordt in
het bestuur bepaald wat deze attentie zal zijn. Zo hebben we de laatste jaren gekozen voor onder andere een rollade, krentenwegge of vleesschotel.
In de laatste bestuursvergadering is terug geblikt op de JADV van COVS District
Oost van 25 april jl. en vooruit geblikt op de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV)
van COVS Nederland d.d. 4 juni 2016. De voorzitter en penningmeester hebben de
JADV in Apeldoorn bezocht. Een belangrijke vergadering ter voorbereiding op een
zeer precair onderwerp, de voorgestelde structuurwijziging van de COVS. Als de
voorgestelde organisatiewijziging op de JAV wordt aangenomen, dan komen de zes
districtsbesturen per 1 januari 2017 te vervallen. De communicatie tussen de achterban (lees: COVS-groepen) en het VCN geschiedt dan in principe rechtstreeks. In de
districten blijft nog één coördinator over, die zorg draagt voor de binding van de groepen in de districten. In COVS District Oost zal deze coördinatiefunctie worden ingevuld door de huidige voorzitter van COVS District Oost, Han Marsman. De vacature
in het VCN - de vertegenwoordiger namens COVS District Oost als opvolger van
Gerben Koeslag - wordt ingevuld door Frank Sanders, de huidige voorzitter van de
Scheidsrechtersvereniging Doetinchem e.o. Alle COVS-groepen van COVS District
Oost zijn vóór de wijziging van de organisatiestructuur. De districtsbesturen werden
altijd reeds gezien als een doorgeefluik, waarvoor niet zoveel behoeft te worden vergaderd. De COVS-groepen in District Oost kregen sowieso heel weinig informatie,
nadat er overleg met het VCN had plaatsgevonden. Dat heeft de SZO altijd als een
gemis ervaren. Als je verstoken blijft van de benodigde achtergrond informatie dan
wordt je democratisch gezien “monddood” gemaakt en dat is niet de bedoeling van
een belangenorganisatie. In COVS-verband bestaan er straks drie kerntaken. 1. De
belangenbehartiging in de breedste zin van het woord; 2. Het vergroten van de
kennis en kunde en het ontwikkelen van vaardigheden van de scheidsrechters;
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sprake zijn van “lean” en “mean”. Een strak geregelde organisatie met minder regels.
Het moet een dynamische organisatie worden met duidelijke kerntaken en hele lage
kosten. Het DB van het VCN bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester,
met daar onder 6 commissies. Elk district van de COVS levert een portefeuillehouder
die elk een commissie aanstuurt. De diverse commissies worden bemenst door de
vrijwilligers, die door de desbetreffende portefeuillehouder uit COVS-land worden
gerekruteerd. Het betreffen de volgende commissies.
1. Technische zaken/Opleidingen;
3. Juridische zaken;
5. Sponsorbeleid;

2. Spelregelzaken;
4. Media (website – de Scheidsrechter);
6. Werving & Behoud;

In de eerstvolgende VCN-vergadering nà de JAV worden de diverse commissies aan
de diverse portefeuillehouders toegewezen. Alhoewel de verdeling thans wel in grote
lijnen bekend is, kunnen er toch nog enkele verschuivingen plaatsvinden.
Het bestuur van de SZO heeft de SZO kandidaat gesteld voor het NK Zaalvoetbal op
zaterdag 21 januari 2017. Inmiddels is de organisatie formeel toegewezen aan de
SZO. Het bestuur is ook reeds bezig met de voorbereidingen voor dit toernooi. We
zouden dit toernooi aanvankelijk houden in de “Trefkoele +” te Dalfsen, maar het
bestuur kreeg een tip, dat de zaalhuur van de gemeente Noordoostpolder aanzienlijk minder bedraagt dan in Dalfsen. Daarom hebben de voorzitter en secretaris een
bezoek gebracht aan de accommodatie aan de Boslaan in Emmeloord. Een geweldig mooie accommodatie met twee mooie hallen en een ruime parkeergelegenheid
voor de deelnemende teams en supporters. We hebben de kosten van dit toernooi
geraamd op ca. € 1.655,=. Qua sponsoring hebben enkele bedrijven uit het bestand
van adverteerders uit ons clubblad reeds een bedrag van € 350,= toegezegd. We
hebben hiervoor een bedrag van € 500,= begroot. We ontvangen van het VCN het
vastgestelde subsidiebedrag. Om quitte te spelen houden we vóór en nà de lunch
een verloting met hele aantrekkelijke prijzen, zoals men dat van ons gewend is op
het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi. Deze verloting moet ook ongeveer
€ 300,= opleveren. We zullen alle ere-leden en leden van verdienste van de SZO
uitnodigen om bij dit prestigieuze COVS-toernooi aanwezig te zijn. Te zijner tijde ontvangen zij een individuele uitnodiging. Het bestuur houdt de leden ook op de hoogte
via de website van de COVS.
De penningmeester van de SZO heeft van ons Lid van Verdienste Meindert Schilstra
een kleine donatie ontvangen als steun in de rug voor het vele werk dat het bestuur
van de SZO verricht. Dat kunnen we ook besteden voor het NK Zaalvoetbal.
De penningmeester van de SZO heeft aan 5 SZO-leden een herinnering moeten sturen om de contributie van 2016 over te maken. Soms gaat de automatische incasso
mis als het desbetreffende lid tè weinig saldo op de bankrekening heeft staan. Mede
namens de penningmeester verzoek ik de leden, die het betreffen, om de contributie
van het eerste half jaar ad. € 22,50 zo spoedig mogelijk te voldoen. Leden die geen
machtiging aan de penningmeester hebben verstrekt voor een automatische incasso

-6worden verzocht om het volledige bedrag ad. € 45,= over te maken op de rekening
van de penningmeester van de SZO. Het nummer staat op pagina 1, het colofon van
dit clubblad. In juli wordt de tweede helft van de contributie geïnd.
De SZO was op 26 mei jl. met een twaalftal enthousiaste scheidsrechters aanwezig
op een schoolvoetbaltoernooi in Zwolle. Meer hierover in het voorwoord van de voorzitter.
De eerste training voor het nieuwe seizoen van de trainingsgroep Emmeloord is nu
reeds bekend. Op dinsdag 16 augustus 2016 zijn de leden van de SZO, die daar
willen trainen, weer van harte welkom bij de v.v. Flevo Boys aan de Espelerlaan 80
te Emmeloord.
De “casus Gert Keijl” naar aanleiding van de verwikkelingen bij de wedstrijd Harkemase Boys - VVOG, is nog niet tot volle tevredenheid afgehandeld. Van Studio
Voetbal van de NOS werd geen reactie ontvangen op de brief van het VCN. Nu ligt
er nog een brief met een verzoek aan het VCN om de KNVB te verzoeken om opheldering te vragen. Het betreft niet alleen een COVS-lid maar gaat het in deze ook om
een official van de KNVB, die onheus werd bejegend bij Studio Voetbal van de NOS
en in de landelijke en regionale pers. Er is nog geen antwoord op de brief ontvangen.
Ook in het nieuwe seizoen gaat het bestuur door met de organisatie van de technische avonden na afloop van de trainingen in Emmeloord en Kampen. Dit is in beide
plaatsen goed in de smaak gevallen, zodat we hiermee doorgaan. Twee bestuursleden van de SZO hebben de training In Emmeloord met de beide trainers geëvalueerd. Hierbij is afgesproken, dat de frequentie van deze technische avonden bij de
trainingsgroep Emmeloord wordt beperkt tot één in de eerste seizoenshelft, rekening
houdend met de thema-avonden van de KNVB en één in de tweede seizoenshelft nà
de winterstop. Op deze wijze kunnen we ook vroegtijdig afspreken en afstemmen,
wat er zoal wordt georganiseerd. Aangezien er circa 90 spelregelwijzigingen komen,
kunnen de eerste technische avonden ruimschoots worden gevuld. De trainingen in
Kampen blijven ook tijdens de vakantie doorgaan, omdat sommige SZO-leden op
zaterdag 6 augustus a.s. de FIFA-test moeten afleggen in Zeist. Alleen in week 32
wordt er geen training verzorgd.
Op dit moment is het nog niet bekend of er een vervolg komt op de Beltona Cup. De
sponsor, kledingmerk Beltona, heeft aangekondigd als sponsor te stoppen. De v.v.
Sparta Enschede, die deze beloften competitie altijd initieerde, is druk op zoek naar
een mogelijk nieuwe sponsor. Indien deze beloften competitie wel een vervolg krijgt,
dan kunnen belangstellenden, die deze wedstrijden met een trio willen fluiten en
assisteren zich aanmelden bij ons nieuwe bestuurslid Hans van Bruggen, telefoon
038 – 3 32 01 76, aangezien hij Henk Schrik, die de aanstelling jaren heeft verzorgd,
als bestuurslid van de SZO heeft opgevolgd.
Voor diverse andere mededelingen, verwijs ik jullie naar de afzonderlijke artikelen en
convocaties in dit clubblad.
Namens het bestuur, secretaris Jan Lahuis.
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Spelregels Veldvoetbal

1. Indien de bal bij een beginschop of een aftrap na geldig doelpunt rechtstreeks in het doel wordt geschoten, is dit dan een geldig doelpunt?
a. Ja, dit is altijd een geldig doelpunt;
b. Neen, uit de beginschop kan niet worden gedoelpunt, omdat het een indirecte
vrije schop is;
c. Dit is alleen een geldig doelpunt indien de bal op reglementaire wijze in het doel
van de tegenpartij wordt geschoten;
d. Dit is alleen een geldig doelpunt als de bal in eigen doel wordt geschoten.
2. Een speler van PEC Zwolle omspeelt een tegenstander en rent met de bal
aan de voet langs de zijlijn, waar hij in zijn loop belemmerd wordt door
een tegenstander, die zich tussen de bal en de tegenstander begeeft. De
bal is echter niet binnen speelbereik. Het contact dat plaats vindt is niet
doelgericht op lichamelijk contact. Wat zal de beslissing van de scheidsrechter moeten zijn?
a. Hij geeft een indirecte vrije schop voor het plegen van een ongeoorloofde
obstructie;
b. Hij laat doorspelen, want dit is een voorbeeld van geoorloofde obstructie;
c. De scheidsrechter fluit af en kent een directe vrije schop toe voor het onvoorzichtig aanvallen (blokkeren) van de tegenstander;
d. De scheidsrechter fluit af en geeft een directe vrije schop voor het blokkeren
en toont de overtreder de gele kaart voor het ontnemen van een mogelijke
scoringskans.
3. Op het moment dat aanvaller A op het doel schiet, staat een medespeler
van A buitenspel maar volgens de scheidsrechter niet strafbaar. De bal
komt via de doelverdediger bij deze medespeler terecht en deze schiet de
bal in het doel. Wat beslist de scheidsrechter?
a. Hij keurt het doelpunt goed en hervat met een aftrap na geldig doelpunt;
b. Hij keurt het doelpunt af en hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats
waar de medespeler stond toen aanvaller A op het doel schoot;
c. Hij keurt het doelpunt af en hervat met een indirecte vrije schop op de plaats
waar de medespeler stond toen aanvaller A op het doel schoot;
c. Hij keurt het doelpunt af en hervat met een doelschop.
4. Een veldspeler, die een tegenstander vasthoudt, moet alleen worden
bestraft met een directe vrije schop c.q. strafschop, indien dit:
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b.
c.
d.

onvoorzichtig, onbesuisd of gepaard gaat met een buitensporige inzet;
naar het oordeel van de scheidsrechter met opzet gebeurt;
geen correcte schouderduw is;
met twee handen gebeurt.

5. Tijdens het spel gooit een speler, die binnen het speelveld staat, zijn
scheenbeschermer in het gezicht van een tegenstander, die buiten het
strafschopgebied zit om zijn veters beter vast te maken. De scheidsrechter onderbreekt het spel. Wat zal hij beslissen?
a. Hij geeft een gele kaart aan de gooiende speler en hervat met een directe vrije
schop c.q. strafschop;
b. Hij geeft een gele kaart aan de gooiende speler en hervat met een scheidsrechtersbal;
c. Hij geeft de gooiende speler een rode kaart en hervat het spel met een directe
vrije schop c.q. strafschop;
d. Hij geeft de gooiende speler een rode kaart en hervat het spel met een indirecte
vrije schop op de plaats waar de bal was toen de overtreding plaatsvond.

Puzzelrubriek “Het slimste lid van de SZO”
In deze uitgave van onze puzzelrubriek treft u vier lettersudoku’s aan. Stuur de
gevonden oplossingen in de grijs gearceerde vakjes op naar het secretariaat. Voor
elk (goed) antwoord ontvangt u 9 punten en 1 bonuspunt. Totaal dit keer dus 40
punten te verdienen voor het klassement.
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Antwoord 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Antwoord 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Antwoord 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Antwoord 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9

De oplossingen moeten binnen zijn vóór de datum (14 september 2016), waarop de
kopij voor het volgend clubblad moet zijn ingeleverd, bij het secretariaat van de SZO,
Jan Lahuis, Isadora Duncanweg 33, 1326 SL Almere, of per e-mail.
De secretaris van de SZO, Jan Lahuis.

Spelregels Zaalvoetbal

1. De bal dreigt in het verlaten doel te rollen. Alle aanvallers staan
buiten het strafschopgebied. Op het laatste moment weet een verdediger met een laatste krachtsinspanning via een sliding glijdend
van de doellijn weg te trappen. De bal komt nu naast het doel
achter de doellijn terecht. De scheidsrechter zal nu:

- 10 a. een strafschop toekennen + 2 minuten straftijd door het tonen van de
gele kaart;
b. een hoekschop toekennen;
c. een indirecte vrije schop toekennen aan de aanvallende partij;
d. een hoekschop toekennen + 2 minuten straftijd door het tonen
van degele kaart.
2. Als een speler de scheidsrechter beledigt vóór aanvang van de wedstrijd, dan:
a. wordt de wedstrijd aangevangen met een strafschop;
b. wordt de speler weggestuurd; de speler mag niet worden
vervangen;
c. wordt de speler weggestuurd; de speler mag wel worden
vervangen;
d. begint deze speler de wedstrijd op de strafbank (2 minuten).
3. Onder een gewelddadige handeling wordt verstaan:
a.
b.
c.
d.

het op gevaarlijke wijze aanvallen van de tegenstander;
het uit balorigheid wegtrappen van de bal;
het slaan of pogen te slaan van een tegenstander;
het bij herhaling overtreden van dezelfde spelregel;

NK Zaalvoetbal COVS Nederland 2017

Het bestuur van de SZO heeft de SZO kandidaat gesteld voor het NK Zaalvoetbal op
zaterdag 21 januari 2017. Inmiddels is de organisatie formeel toegewezen aan de
SZO. Het bestuur is ook reeds bezig met de voorbereidingen voor dit toernooi. We
hebben de kosten van dit toernooi geraamd op ca. € 1.655,=. Qua sponsoring hebben enkele bedrijven reeds een bedrag van € 350,= toegezegd. We hebben hiervoor
een bedrag van € 500,= begroot. We ontvangen van het VCN het vastgestelde subsidiebedrag. Om quitte te spelen houden we vóór en nà de lunch een verloting met
heel aantrekkelijke prijzen, zoals men dat van ons gewend is op het Jan Willem van
Essen zaalvoetbaltoernooi. De verloting moet ook € 300,= opleveren. We zullen alle
ere-leden en leden van verdienste van de SZO uitnodigen om bij dit prestigieuze
COVS-toernooi aanwezig te zijn. Te zijner tijden ontvangen zij een individuele uitnodiging. Het bestuur houdt de leden op de hoogte via de website van de COVS.
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Antwoorden puzzelrubriek “Het slimste lid van de SZO”

Hier volgt de oplossing en uitslag van de vorige puzzel – de kruiswoordraadsel – uit
het clubblad van april 2016.
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Oplossing Kruiswoordraadsel
19 34 44 8 49 6 48 26 2 47 17 43 22 14
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Er waren 75 punten te verdienen. 27 woorden horizontaal en 33 woorden verticaal en
de 14 punten voor de gegeven oplossing, alsmede een bonus-punt als er een naam
werd ingestuurd om mee te doen.
Tot op heden hebben de deelnemers, die mee doen, nog geen “fouten” gemaakt.
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OPROEP aan de LEDEN van de SZO!!!

Het bestuur van de SZO roept hierbij de leden op om zich op te geven als voetballer voor het zaalvoetbalteam van de SZO.
Zoals de meeste leden onder ons wel weten, organiseert de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. reeds sinds jaar en dag het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi, het districtstoernooi zaalvoetbal van COVS District Oost. Volgend jaar op
ste
zaterdag 7 januari 2017 organiseert de SZO dit toernooi voor de 38 keer.
Het bestuur van de SZO heeft zich kandidaat gesteld voor het NK Zaalvoetbal van
COVS Nederland te houden op zaterdag 21 januari 2017. Het toernooi is op de
JAV van 4 juni jl. definitief aan de SZO toegewezen.
Het bestuur van de SZO wil in 2017 op de beide voornoemde zaterdagen met een
representatief zaalvoetbalteam namens de SZO deelnemen.
Het bestuur doet nu reeds een OPROEP aan de LEDEN van de SZO om zich op
te geven als zaalvoetballer voor dit toernooi.
De SZO mag op deze toernooien absoluut niet verstek laten gaan. Omdat het formeren van een zaalvoetbalteam van de SZO de laatste twee jaar heel moeizaam
tot stand kwam, hebben we in het bestuur besloten om nu reeds vroegtijdig met de
voorbereidingen van de beide toernooien te beginnen.
Daarom nu reeds deze dringende OPROEP aan de LEDEN van de SZO.
Namens het bestuur, secretaris Jan Lahuis.

Data Kaartcompetitie 2016 - 2017

De kaartcompetitie wordt voortaan gehouden in de kantine van de Handbalvereniging Tyfoon op Sportpark “Het Hoge Laar” aan de Luttekeweg 11 te Zwolle.
De data (allen weer op donderdag) voor het volgende seizoen luiden als volgt:
22 september 2016 - 20 oktober 2016 - 17 november 2016 - 22 december 2016
- 19 januari 2017 - 16 februari 2017 - 16 maart 2017 - 13 april 2017.
Namens de Ontspanningscommissie, Marinus Blankvoort.
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Promotie- en Degradatiebeleid KNVB

In verband met een structuurwijziging binnen de KNVB – minder districten en de
uitbreiding met een Tweede Divisie – is er dit jaar min of meer sprake van een ander
promotie- en degradatiebeleid. Niet dat er geen scheidsrechters en assistent-scheidsrechters promoveren of degraderen, maar het wordt in een “ander jasje” gestoken.
De KNVB noemt dit thans plaatsing en herplaatsing in een andere groep in verband
met het nieuwe piramidesysteem.
Tussen de Jupiler League (Eerste Divisie) en de Topklasse komt een nieuwe landelijke divisie. Door de invoering van deze Tweede Divisie gaat de voetbalpiramide
behoorlijk veranderen. Eén van de uitgangspunten van de KNVB is, dat de arbitrage
altijd passend moet zijn. Dat betekent dat de structuurwijziging ook consequenties
heeft voor de arbitragepiramide. Door de wijziging krijgt de piramide meer niveaus,
waardoor de top smaller wordt. Dat geldt dus ook voor de arbitrage. De arbitragepiramide is opnieuw ingericht, waarbij deze – volgens de KNVB – logischer is ingedeeld
op het gebied van groepsaantallen, doorstroommogelijkheden en wedstrijdpakketten.
De COVS deelt niet in alle gevallen deze mening. De voorwaarden om in een nieuwe
groep actief te kunnen zijn, zullen in het nieuwe Handboek Arbitrage 2016/’17 worden
gepubliceerd. Het voert tè ver om hier in dit clubblad de huidige en nieuwe situatie
per seizoen 2016-2017 toe te lichten.
Omdat de voetbalpiramide meer niveaus heeft, neemt het aantal scheidsrechtersgroepen toe. Dat heeft ook consequenties voor de wedstrijdpakketten. Dat is aan alle
scheidsrechters via een aparte convocatie toegelicht. Er zijn dus scheidsrechters, die
een lager wedstrijdpakket krijgen. Dat betekent voor deze scheidsrechter een degradatie. Aangezien er vooral sprake is van een herindeling van de nieuwe piramide,
spreekt de KNVB niet over promotie/degradatie maar over plaatsing of herplaatsing.
De SZO heeft nagenoeg ieder jaar in het clubblad de namen van de SZO-leden genoemd, die in dat seizoen zijn gepromoveerd. Dit keer is het lastig om in de nieuwe
indeling en/of plaatsing op te maken, welke scheidsrechters zijn gepromoveerd dan
wel gedegradeerd. We denken, dat er wel een stuk of drie SZO-leden op een hoger
niveau zijn geplaatst maar daar staat tegenover dat er ook SZO-leden naar een lager
niveau zijn “verkast”. We wagen ons niet aan een “voorspelling” wie wel en wie niet
zijn gepromoveerd of gedegradeerd om geen leden te kort te doen.
Natuurlijk zijn er SZO-leden, die zelf weten dat ze op een hoger niveau zijn ingedeeld.
Het bestuur wil hen dan ook feliciteren met deze “verkapte” promotie. SZO-leden, die
op een lager niveau zijn geplaatst, wil het bestuur een hart onder de riem steken.
Door de uitbreiding met groepen zijn er vanonderen af meer mogelijkheden om in de
toekomst te promoveren naar een hogere groep.
Namens het bestuur, Jan Lahuis, secretaris SZO.
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Rapportagesysteem KNVB
In COVS-land is veel “roering” ontstaan ten aanzien van het huidige rapportagesysteem. Rapportage is een belangrijk onderwerp binnen de arbitrage in het voetbal
in Nederland. De COVS-groep Tilburg heeft een analyse gemaakt van het huidige
arbitragesysteem in een rapport “Snelweg naar een beter rapportagesysteem” en
geeft in die analyse ook een blik op de toekomst “Van een failliet naar een fair
systeem”.
De COVS-groep Tilburg heeft daarbij ook gebruik gemaakt van een hoogleraar, die
expertise heeft op het gebied marktonderzoek. De heer dr. A.L.J.M. (Ton) Luijten was
als Lector Marketing, Marktonderzoek en Innovatie verbonden aan de Hogeschool te
Utrecht.
De voorzitter van de COVS-groep Tilburg, de heer Hans Houtepen, heeft het rapport
en de “vernietigende” analyse van de heer Luijten verzonden aan de KNVB, t.a.v. de
heer J.D. van der Zee, directeur van de KNVB.
Nu maar hopen, dat de KNVB eindelijk inziet, dat het huidige rapportagesysteem niet
meer van deze tijd is en abosluut niet transparant.

Spelregelwijzigingen seizoen 2016-2017

Hier volgt een puntsgewijze samenvatting van de spelregelwijzigingen voor het
nieuwe seizoen 2016-2017. Voor de regels 2, 9, 13, 15 en 17 zijn er geen relevante
wijzigingen.
Regel 1 – Het speelveld
y Een combinatie van kunstmatige en natuurlijk oppervlakken is niet toegestaan
op een speelveld;
y Competities mogen de afmetingen van het speelveld voor de eigen competities
zelf bepalen (binnen de kaders van de spelregel);
y Alle commerciële reclame-uitingen op de grond moeten minimaal 1 meter van de
lijnen zijn;
y Logo’s/emblemen van bonden, competities etc. zijn toegestaan op de hoekvlaggen (geen reclame);
Regel 3 – De spelers
y Een wedstrijd mag niet worden begonnen of voortgezet als een team minder dan
7 spelers heeft;
y Wisselspelers mogen een spelhervatting nemen, maar moeten eerst binnen de
lijnen van het speelveld stappen;

- 15 y Verduidelijkt de situatie wanneer een speler weggestuurd wordt/deelname wordt
ontzegd voor de aftrap;
- Als de speler is weggestuurd voordat de namen van de spelers en wisselspelers zijn ingeleverd, mag de weggestuurde speler in geen enkele hoedanigheid alsnog op het wedstrijdformulier voorkomen;
- Als de speler is weggestuurd nadat de namens van de spelers en wisselspelers zijn ingeleverd maar voor de aftrap, mag de weggestuurde speler
worden vervangen door een genoemde wisselspeler, die niet vervangen mag
worden op het formulier. Het aantal wissels wordt niet verminderd;
y Directe vrije schop (of strafschop) als een wisselspeler/teamofficial ingrijpt in het
Spel;
y Als iets of iemand (niet zijnde een speler) de bal raakt en deze gaat in het doel,
dan mag de scheidsrechter een doelpunt toekennen als deze ook zonder de
aanraking in het doel was gegaan en het aanraken geen invloed had op de verdedigers;
y Als er een doelpunt is gemaakt met een extra persoon op het veld en de scheidsrechter heeft het spel hervat, dan geldt het doelpunt en gaat de wedstrijd verder;
Regel 4 – De uitrusting van de spelers
y Alle tape of ander materiaal dat de kousen bedekt of er op zit,
moet van dezelfde kleur zijn als de kous;
y Een speler die per ongeluk schoeisel of een scheenbeschermer
verliest, mag doorspelen tot de volgende onderbreking;
y Slidingbroeken moeten van dezelfde kleur zijn als de korte
broeken of de boord; binnen een team moet iedereen dezelfde kleur dragen;
y Elektronische communicatie met wisselspelers is verboden;
y Een speler mag nadat hij zijn uitrusting in orde heeft gemaakt, terugkeren op
het speelveld, nadat de uitrusting is gecontroleerd (door de scheidsrechter,
e
4 official of assistent scheidsrechter) en na een teken van de scheidsrechter;
Regel 5 – De scheidsrechter
y Als er meerdere overtredingen tegelijkertijd plaats vinden dan moet de
ernstigste worden bestraft (direct - indirect, contactovertredingen - hands
rood - geel, onbesuisd - onvoorzichtig);
y De scheidsrechter mag een speler wegsturen/deelname ontzeggen vanaf het
moment dat hij het veld voor de wedstrijd controleert;
y De scheidsrechter mag de rode en gele kaart gebruiken vanaf het moment
dat hij het speelveld betreedt om de wedstrijd te beginnen;
y Een speler die geblesseerd is geraakt door een overtreding die met geel of rood
is bestraft, mag snel behandeld worden en op het speelveld blijven;
Regel 6 – De overige wedstrijdofficials
y De wedstrijdofficials opereren onder het gezag van de scheidsrechter. In geval
van ongewenste inmenging of onbehoorlijk gedrag, zal de scheidsrechter hen
van de taak ontheffen en het rapporteren aan het bevoegd gezag;

- 16 y De wedstrijdofficials ondersteunen de scheidsrechter met de inspectie van het
veld, de ballen en de uitrusting van de spelers (ook of problemen zijn opgelost)
en houden aantekeningen bij van de tijd, doelpunten, onbehoorlijk gedrag etc.;
y De competitiereglementen moeten duidelijk beschrijven wie de wedstrijdofficial
vervangt, wanneer deze niet in staat is te starten of door te gaan, als ook vere
vangingen in het verlengde hiervan. Het moet met name duidelijk zijn of de 4
ste
e
official, de 1 assistent scheidsrechter of de 1 aanvullende assistent scheidsrechter de scheidsrechter vervangt wanneer deze niet verder kan gaan;
Regel 7 – De duur van het spel
y Meer aanleiding om extra tijd bij te tellen (b.v. drinkpauzes uit medisch oogpunt);
Regel 8 – De start en hervatting van de wedstrijd
y Voor alle spelhervattingen waarbij de bal getrapt wordt, geldt dat de bal duidelijk
moet bewegen om in het spel te zijn;
y Bij een aftrap mag de bal in elke richting worden getrapt (was hiervoor eerst in
voorwaartse richting);
y De scheidsrechter mag de uitkomst van de scheidsrechtersbal niet beïnvloeden;
y Een speler die een scheidsrechtersbal als eerste trapt, mag de bal niet opnieuw
spelen voordat iemand anders de bal geraakt heeft. Uit een scheidsrechtersbal
kan niet direct worden gescoord. De bal moet door minimaal twee spelers zijn
gespeeld of geraakt;
Regel 10 – De uitslag van een wedstrijd bepalen
De strafschoppenserie:
y De scheidsrechter tosst met een muntstuk om het doel te kiezen (tenzij weersomstandigheden, veiligheid etc.) en tosst daarna opnieuw om te bepalen wie
begint;
y Beide teams moeten een gelijk aantal spelers hebben voorafgaand aan en
tijdens de strafschoppenserie;
y De strafschop heeft zijn uitwerking gehad als de bal niet meer beweegt, uit het
Spel is of als de scheidsrechter het spel heeft stil gelegd voor een overtreding;
y Als een doelman tijdens de serie rood of een tweede gele kaart van het veld
wordt gestuurd, moet hij worden vervangen door een aan de serie deelnemende
speler. Het andere team moet het aantal spelers ook met één speler verminderen om tot een gelijk aantal spelers te komen. De (nieuwe) doelman kan bij
blessure worden vervangen door een reservedoelman of reservespeler, mits het
maximaal aantal wissels niet is gebruikt;
Regel 11 - Buitenspel
De middenlijn telt niet mee bij de buitenspelbeoordeling; de speler
moet zich op de helft van de tegenstander bevinden.
y De armen van de spelers (en doelman) worden niet meegenomen
in de beoordeling van buitenspel;
y De indirecte vrije schop voor buitenspel wordt altijd genomen op de plaats van
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y Een verdediger buiten het speelveld is alleen ‘actief’ tot het moment dat het
verdedigende team de bal het strafschopgebied uittrapt in de richting van de
middenlijn of het spel onderbroken wordt;
y Een aanvaller die achter de doellijn is terecht gekomen en in het veld terug
komt of wil komen, wordt op het moment dat de bal wordt gespeeld, geacht
op de achterlijn te staan. In die positie kan hij strafbaar buitenspel staan;
Regel 12 – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
y Contactovertredingen worden bestraft met een directe vrije schop;
y Als voordeel wordt toegekend bij een rode kaart situatie (of een tweede gele
Kaart) dan is de spelhervatting een indirecte vrije schop als de overtreder bij
het spel betrokken raakt;
y Sommige overtredingen in het strafschopgebied, waarbij een scoringskans
wordt ontnomen, worden bestraft met een strafschop en een gele kaart. Duwen,
trekken, vasthouden, hands en overtredingen zonder kans de bal te spelen,
blijven aanleiding voor een rode kaart.
y Slaan op het hoofd/gezicht zonder een tegenstander aan te vallen,
is een rode kaart, tenzij de intensiteit verwaarloosbaar is.
y Overtredingen tegen wisselspelers, teamofficials, wedstrijdofficials etc.
worden nu bestraft met een directe vrije schop. Betreft (licht) gewelddadige handelingen als spuwen, duwen, gooien met een voorwerp etc.
Het in woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met de leiding,
wordt bestraft met een indirecte vrije schop (en een gele kaart).
y Een overtreding buiten het speelveld als onderdeel van het spel, wordt bestraft
met een vrije schop op de doel- of zijlijn (strafschop als het een directe vrije
schop betreft in het eigen strafschopgebied.
Regel 14 – De strafschop
y Als een verkeerde speler met opzet de strafschop neemt, wordt dit bestraft met
een indirecte vrije schop en een gele kaart.
y Er wordt een indirecte vrije schop gegeven als de bal achteruit wordt gespeeld.
y Als er sprake is van ‘strafbaar misleiden’ wordt dit altijd bestraft met een
indirecte vrije schop (en een gele kaart).
y De doelverdediger ontvangt een gele kaart als hij een overtreding maakt en de
strafschop wordt overgenomen. Dit kan tot gevolg hebben dat een doelman op
deze wijze tegen zijn tweede gele kaart oploopt!
Regel 16 – De doelschop
y Als de doelschop in het eigen doel wordt getrapt, is de hervatting een hoekschop voor de tegenpartij, mits de bal eerst
buiten het strafschopgebied is geweest.
y Een tegenstander die zich in het strafschopgebied bevindt als
de doelschop wordt genomen, mag de bal niet als eerste spelen.
Bron: Teksten overgenomen uit “Samenvatting Spelregelwijzigingen 2016/’17” van de KNVB.
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Antwoorden op de spelregelvragen VELD, elders in het clubblad.
Vraag 1
C
Vraag 2
A
Vraag 3
C
Vraag 4
B
Vraag 5
D
Antwoorden op de spelregelvragen ZAAL, elders in het clubblad.
Vraag 1
B
Vraag 2
C
Vraag 3
C

* KOPIJ * KOPIJ * KOPIJ * KOPIJ *
voor het eerstvolgende nummer moet
uiterlijk woensdag 14 september 2016
in het bezit zijn van het secretariaat:
zie colofon op pagina 1 of per e-mail
e-mailadres: janlahuis52@gmail.com of zwolle@covs.nl.
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Bloemendalstraat 3, 7721 AL Dalfsen
T 0529 432512
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